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Słońce i żaby
z Fedra¹

Sąsiad Ezopa, złoǳie , się żenił,
Ezop do ba ki tak rzecz wymienił:

Roǳina, Ślub, Złoǳie

Słońce chciało mieć żonę.
Żaby, strwożone,
Tak wrzeszczały,

Iż się słyszeć Jowiszowi dały.
Pyta się, o co
Tak się kłopocą.

Rzekła z nich edna: «Jak nie narzekać,
Gdy teraz samo może dopiekać
I suszyć bagna, które nas chłoǳą;
Niechże się z niego inne rozroǳą,
A z panem o cem razem wyruszą,
Bagna i rzeki, i nas wysuszą».

¹Fedr a. Fedrus, właśc. Phaedrus (ok.  – ok.  r. n.e.) — autor poczytnych łacińskich adaptac i ba ek
Ezopa. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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